
Az állatvédelmi hatóságok munkája a gyakorlatban, a jó gazda 

gondosságának kitöltése szakmai tartalommal - Fókuszban az 

állatkínzás pszichológiája és pszichopatológiája  

Videókonferencia 
Dr. Kajó Cecília és Antal Gábor előadásában 

 

Alapvető kérdés az állatvédelmi hatóságok munkájában, hogy hol van az a határ, ahol a 

hatóságnak még megvan a szükséges szakértelme, és ha nincs nála a szakértelem, mikor, 

hogyan kell kirendelnie szakértőt. A szakértő kirendelése sok esetben nem csak „macerás”, de 

nem utolsó sorban költséggel jár. 

Előadásunk kifejezetten kitér az év végi jogszabályváltozási dömpingre (Btk. állatkínzás 

tényállás, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok, önkormányzatok kóborállat-

befogására vonatkozó feladatai, stb.). 

Előadásunk rendkívül gyakorlott, az állatvédelem területén elismert szakértőkkel segít 

értelmezni, gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát a jogi szakterület, valamint a 

szakpszichológus szemszögéből. Az állatkínzás jogi és pszichológiai háttere egyedülálló, 

hiánypótló módon kerül feldolgozásra.  

Az előadás abban segít, hogy pszichológiai ismeretekkel kibővített hatósági munkával 

tereljük az eljárások során látókörünkbe került állattartókat "jó gazdává" válni. 

Mindezek mellett hasznos tippeket kapnak a résztvevők kiégés ellen is. Hiszen az 

állatvédelem területén dolgozó vezetők, ügyintézők folyamatosan olyan borzalmas ügyeknek 

vannak kitéve, amelyek a legedzettebb idegrendszert is erősen próbára teszik.   

 

Miben segít a képzés: 

 Milyen változásokat hozott a már hagyományosan év végére eső jogszabályváltozási 

dömping:  

o jelentősen módosult a Btk. állatkínzás tényállása,  

o változott az állatvédelmi törvény és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 

kormányrendelet, valamint  

o megalkotásra került az önkormányzatok kötelező feladatkörébe tartozó 

kóborállat-befogás háttérjogszabálya, mely fontos részletkérdéseket rögzít az 

ebrendészeti feladatokkal kapcsolatban.  

 A helyszíni bírságolás lehetősége az állatvédelmi hatóságoknál a minisztériumi és 

kormányhivatali jogi vélemények tükrében (minta bírságtömb). 

 Az állatvédelmi jogszabályok jogi fogalmainak áttekintése, hangsúlyosan közöttük a "jó 

gazda gondosságára", de többek között a "tartós láncon tartást" vagy a négyzetméter 

alapú tartási helyen való "tartós tartást" is áttekintjük.  

 A jogi fogalom szakmai tartalommal való kitöltése mindig nehézséget okoz a 

jogalkalmazó számára, megjelenik az eldöntendő kérdés, hogy rendelkezésre áll-e 

elegendő szaktudás, az eldöntendő kérdés még jogkérdés vagy már szakkérdés, kell-e 

szakértőt kirendeli vagy saját kútfőből megoldható az eset.  

 Az előadó gyakorlati példákkal, jogesetekkel, állásfoglalásokkal és döntéstárral segít 

ennek megoldásában.  

 A hatósági jogalkalmazó munkájában sosem szabad elfeledkezni arról a jogviszonyról, 

amely a hatóság-ügyfél között fennálló, alá-fölérendeltségre épülő dinamikus viszonyt 

jelenti. Ha az állatkínzás vagy a rossz, hibás, hiányos tartás körülményeiből 

következtetni tudunk arra, egyfajta kockázatelemzést tudunk végezni, hogy az állattartó 

miért követte el ezeket a cselekményeket, várható-e a jövőben, hogy javít magatartásán 

vagy továbbra is ragaszkodik berögzült állattartási szokásaihoz, az jelentős mértékben 



megkönnyíti a döntéshozatalt valamint a meghozott döntés végrehajtását is 

(hangsúlyosan az állattartástól eltiltás alkalmazására és utóellenőrzésére például).  

 Az előadó krízisintervenciós tanácsadóként, szakpszichológusként sok-sok éve 

önkéntes munkát végez állatvédő szervezetek mellett, segíteni próbál felvértezni 

minden érdeklődőt az állatkínzás pszichológiai hátterével kapcsolatban, mindenkit 

bíztatva komplex megoldásra törekvésre mely nemcsak a szankcionálást rejti magában.  

Tartalma: 200 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

Előadó(k):   

Dr. Kajó Cecília (igazgatásszervező, jogász) több mint húsz éve dolgozik a közigazgatásban, a 

Magyar Birtokvédelmi Szövetség korábbi főtitkára. 

Antal Gábor, pszichológus (Klinikai MA), Krízisintervenciós Tanácsadó Szakpszichológus. 

Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület Elnökségi Tagja 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetők számára: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Korlátlan képzés bérlet ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal:  

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés); 

 Azonnali, teljesen korlátlan hozzáférés valamennyi online képzéshez, tematikus 

digitális szakmai tudástárhoz a szervezet valamennyi munkatársa számára (120+ 

témakör évente); 

 Egy felületen, automatikusan, 0-24 órában, online elérhető a tudástárak szakmai 

tartalma. 

 Az ÖRÖKBÉRLET a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes (nem naptári évhez 

kötött). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. További 

páratlan kedvezmények ÖRÖKBÉRLET tagoknak.  

 Páratlanul széles, költségvetési szervek gazdálkodását, működését érintő témakörök: 

Gazdálkodás – Pénzügy – Adó – Számvitel * Igazgatás – Szervezés – Jog * HR – Munkajog * Belső 

ellenőrzés 

 ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 5.900.000 forint értékben kapnak 

továbbképzési tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért! 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, 

nem élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra 
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csomag esetén 12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan 

számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés 

csak a megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött 

hozzáférési kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési 

kódok nem másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő 

alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő 

kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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